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ABSTRAKSI
Pengenalan Alat Musik Tradisional saat ini masih sangat sedikit dan kurangnya
pengetahuan mereka akan alat musik tradisional akan membuat mereka tidak tahu bahwa di
Indonesia tempat tinggal mereka terdapat banyak sekali alat musik tradisional terutama
Gamelan. Peneliti merancang dan membuat aplikasi pengenalan Alat Musik Tradisional
Gamelan sebagai media untuk lebih mengenalkan kepada generasi muda agar lebih mencintai
kesenian dari Indonesia menggunakan teknologi komputer dan laptop.
Penelitian menggunakan metode research and development dalam melakukan
penelitian. Metode research and development yaitu metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu dan menguji keefiktifan produk. Perancangan dan
pembangunan system dilakukan dengan proses pembuatan flowchart dan diimpelmentasikan
menggunakan aplikasi Blender.
Hasil yang didapat dari penelitian ini 87,50% anggota Paguyuban dan 95,00% dari
anak-anak menyatakan Alat musik yang ditampilkan sudah cukup lengkap, 80,00% anggota
Paguyuban dan 87,50% dari anak-anak menyatakan Tampilan gambar pada aplikasi jelas,
82,50% anggota Paguyuban dan 87,50% dari anak-anak menyatakan Aplikasi ini membuat
Anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang gamelan dan 75,00% anggota Paguyuban
dan 87,50% dari anak-anak menyatakan Aplikasi ini mudah untuk digunakan sehingga tujuan
dari penelitian ini berhasil dicapai.
Kata kunci : gamelan, alat musik, tradisional, blender.

1. PENDAHULUAN
Perkembangan musik dunia makin
lama perkembangannya kian pesat,
khususnya di Indonesia musik pada era
saat ini telah berbeda dengan musik
pada masa Indonesia di tahun lalu. Saat
ini mayoritas penikmat musik Indonesia
lebih suka untuk menikmati musik
modern dibanding dengan musik
daerah, pada hakikatnya musik daerah
adalah musik yang tumbuh dan
berkembang dinusantara, tetapi pada
saat ini musik-musik tersebut tidak
terlalu menarik perhatian peminat
musik dan kurangnya sarana sebagai
tempat untuk mengembangkan musik
daerah tersebut.
Salah satu contoh dari banyaknya
jenis-jenis musik di nusantara adalah
musik gamelan, musik ini lahir dan
berkembang di daerah Jawa. Musik
gamelan pada saat ini telah mengalami
banyak perkembangan dan sedikit
modifikasi atau pertambahan beberapa
alat musik modern. Namun walaupun
demikian peminat musik ini masih
sangat sedikit, umumnya para pemain
musik daerah ini adalah para orang tua
Jawa yang telah mahir memainkan
alat-alat musiknya.
Kurangnya
pengetahuan
dan
pengenalan mengenai musik daerah ini
membuat generasi muda kurang begitu
menghargai dan mengapresiasi musik
daerahnya. Berdasarkan permasalahan
tersebut muncul sebuah gagasan untuk
melakukan penelitian dengan judul
”APLIKASI PENGENALAN ALAT
MUSIK TRADISIONAL GAMELAN
UNTUK ANAK-ANAK”, sehingga
dengan Aplikasi ini dapat membantu
anak-anak
dalam
mengenalkan
kebudayaan dari negrinya sendiri.
Aplikasi ini memuat tampilan
grafis yang menarik agar anak tidak
mudah bosan. Aplikasi ini membantu
anak mengenal
dan mengetahui
bagaimana cara bermain gamelan.
Aplkasi ini juga dapat dimainkan di

rumah ataupun dimanapun sehingga
memberikan kemudahan untuk anak.
Penelitian ini dilakukan untuk
membuat
sebuah
aplikasi
yang
didalamnya terdapat materi yang bisa
digunakan untuk membantu anak dalam
mengenal alat musik gamelan.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Saat ini teknologi virtual reality
semakin
berkembang.
Dengan
menggunakan teknologi tersebut kita
dapat
membuat
virtual
reality
berbentuk animasi yang mirip dengan
nyatanya. Virtual reality tersebut dapat
kita manfaatkan dalam banyak bidang
pendidikan. Dalam skripsi ini dibuat
suatu film animasi yang menceritakan
tentang salah satu legenda di Indonesia.
Legenda yang diambil adalah legenda
roro jonggrang. Perangkat lunak yang
digunakan adalah Blender, suatu
perangkat lunak yang bersifat bebas
bayar yang digunakan untuk membuat
animasi 3D. Tujuan utama dalam
skripsi ini adalah mencoba
untuk
membuat suatu film animasi dari
perangkat
lunak
bebas
bayar.
Menunjukkan bahwa perangkat lunak
bebas bayar tidak kalah dengan
perangkat lunak berbayar. (Adinata,
Barnas Danu).
Tujuan dari pengembangan ini
adalah untuk menghasilkan bahan ajar
dengan menggunakan perangkat lenak
Blender yang dapat meningkatkan
efektifitas
belajar
siswa
pada
pembelajaran Dasar Animasi 3 Dimensi
Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XI
Jurusan Multimedia. (Titis Zakiyatul
Laili).
Teknologi game merupakan sebuah
inovasi teknologi sub bagian dari
komputer
graphis
yang
dapat
menyajikan pendekatan visualisasi dan
animasi dari sebuah permodelan.
(Bintarto, Sandyarjo).

3. METODE
Penelitian “Aplikasi Pengenalan
Alat Musik Gamelan untuk Anak-anak”
merupakan
penelitian
untuk
menerapkan sebuah aplikasi untuk
anak-anak yang digunakan untuk
membantu
dalam
mengenalkan
kesenian alat musik gamelan. Aplikasi
ini juga dapat dijadikan sarana
pendukung dalam mengembangkan

pengetahuan dan bakat bermusik anak.
Materi diaplikasi ini tujuannya agar
anak tidak cepat bosan serta memberi
motivasi untuk lebih mengenal musik
tradisional untuk anak.
Desain aplikasi secara umum yang
akan dibuat digambarkan dalam sebuah
FlowChart seperti gambar 1.

Gambar 1 Flow Chart Aplikasi

Kuisioner dibuat untuk mengetahui
tingkat keberhasilan aplikasi. Pengujian
akan dilakukan di Paguyuban Singa
Jaya Singodutan, Selogiri, Wonogiri.
Kuisioner akan dibagikan kepada
anggota paguyuban, dan anak-anak
untuk memberikan penelian secara
kuantitatif terhadap aplikasi yang telah
dibuat.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Aplikasi Pengenalan Alat Musik
Tradisional Gamelan untuk Anak-anak
di buat menggunakan software Blender
2.68 dengan menggunakan fitur game
logic yang ada diblender. Hasil yang
didapat dari penelitian ini adalah
Aplikasi Pengenalan Alat Musik
Tradisional Gamelan untuk Anak-anak
berisi alat musik tradisional gamelan
khususnya daerah Jawa Tengah.
A. Hasil
1. Halaman Menu Utama

2. Halaman Alat Musik

Gambar 3 Halaman Alat Musik
Halaman
menu
alat
musik
berisikan beberapa tombol dari alat
musik gamelan yang sering digunakan
yaitu
Gong,
Bonang,
Kenong,
Kendang, Saron, Peking.
a) Halaman Alat Musik Gong

Gambar 4 Halaman Alat Musik Gong
Halaman ini merupakan
tampilan ketika user memilih menu
gong.
b) Halaman Alat Musik Bonang

Gambar 2 Halaman Menu Utama
Halaman menu utama muncul
setelah halaman
splash tertutup.
Halaman ini terdapat beberapa menu.
User dapat memilih menu yang ada.
Menu pertama Alat Musik berisikan
alat musik gamelan yang disertai
dengan suara. Menu kedua Visual
berisikan tampilan alat musik yang bisa
dilihat secara 3D. Menu ketiga About
berisikan data dari sang
pembuat
aplikasi. Menu keluar digunakan untuk
keluar dari aplikasi.

Gambar 5 Halaman Alat Musik Bonang
Halaman ini merupakan
tampilan ketika user memilih menu
bonang.
c) Halaman Alat Musik Peking

Gambar 6 Halaman Alat Musik Peking

Halaman ini merupakan tampilan
ketika user memilih menu peking.

c) Halaman Visual Peking

3. Halaman Visual

Gambar 10 Halaman Visual Peking

Gambar 7 Halaman Visual
Halaman menu visual berisikan
beberapa alat musik dari Gong, Bonang,
Kenong, Kendang, Saron, dan Peking
dalam bentuk 3D.
a) Halaman Visual Kendang

Gambar 8 Halaman Visual Kendang
Halaman ini merupakan tampilan
ketika user memilih menu visual kendang.

Halaman ini merupakan tampilan
ketika user memilih menu visual saron.
B. PEMBAHASAN
Pengujian dalam penelitian ini
dilakukan di Paguyuban Singa Jaya dan
kepada anak-anak pada tanggal 12-14
Januari 2014 dengan mendemokan aplikasi
pengenalan alat musik tradisional gamelan
kepada anggota paguyuban dan didepan
anak-anak.
Proses mendomokan aplikasi ini
dengan menunjukkan langsung kepada
pengguna.
Pengguna
mencoba
mengoprasikan aplikasi ini kemudian
memberikan pendapatnya tentang aplikasi
ini. Berikut hasil rekapitulasi yang
diperoleh dari angket yang telah diisi oleh
anggota paguyuban dan anak-anak seperti
gambar 11.

b) Halaman Visual Saron

Gambar 9 Halaman Visual Saron
Halaman ini merupakan tampilan
ketika user memilih menu visual saron.
Gambar 11 Grafik Hasil Pengujian

Keterangan :
P1 : Alat musik yang ditampilkan sudah
cukup lengkap

P2 : Tampilan gambar pada aplikasi jelas
P3 : Aplikasi ini membuat anda tertarik
untuk mengetahui lebih jauh tentang
gamelan
P4 : Aplikasi ini mudah untuk digunakan
P5 : Audio dan Visual pada
cukup jelas

aplikasi

P6 : Tampilan aplikasi cukup menarik
P7 : Aplikasi ini membantu anda belajar
mengenal
kesenian
khususnya
daerah Jawa Tengah

5.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian
yang
diperoleh
dapat
ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
a. Aplikasi Pengenalan alat musik
tradisional gamelan untuk anakanak menggunakan blender telah
selesai dibuat dan telah dilakukan
pengujian di Paguyuban Singa Jaya
Singodutan dengan mengambil
sampel 10 responden anggota
Paguyuban dan 10 responden anakanak.
b. Menurut
responden
anggota
Paguyuban Singa Jaya Singodutan
secara umum, dan berdasarkan
hasil kuisioner aplikasiyang
dibuat,
87,50% responden
menyatakan bahwa musik yang
ditampilkan sudah cukup lengkap,
80,00% responden menyatakan
bahwa tampilan gambar pada
aplikasi cukup jelas, 82,50%
responden menyatakan aplikasi ini
membuat anda tertarik untuk
mengetahui lebih jauh tentang
gamelan,
75,00%
responden
menyatakan bahwa aplikasi ini
mudah
digunakan,
80,00%
responden menyatakan
bahwa
tampilan aplikasi ini menarik,
Audio dan Visual pada aplikasi
cukup jelas, 90,00% responden
menyatakan bahwa aplikasi ini

cukup menarik, 92,50% responden
menyatakan bahwa aplikasi ini
membantu anda belajar mengenal
kesenian khususnya daerah Jawa
Tengah.
c. Menurut responden anak-anak.
Aplikasi yang di buat, 95,00%
responden menyatakan bahwa alat
musik yang ditampilkan sudah
cukup lengkap, 87,50% responden
menyatakn bahwa tampilan gambar
pada aplikasi cukup lengkap,
87,50% responden menyatakan
bahwa aplikasi ini membuat anda
tertarik untuk mengetahui lebih
jauh tentang gamelan, 87,50%
responden
menyatakan
bahwa
tampilan aplikasi ini mudah untuk
digunakan, 87,50% responden
menyatakan bahwa Audio dan
Visual pada aplikasi sudah cukup
lengkap,
87,50%
responden
menyatakan bahwa aplikasi ini
cukup menarik, dan 92,50%
responden
menyatakan
bahwa
aplikasi ini membantu anda belajar
mengenal kesenian khususnya
daerah Jawa Tengah.
d. Dari hasil yang di dapat dalam
penelitian ini telah mencapai tujuan
dari penelitian ini.
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